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Физични параметри
През проведения летен миниторинг река Драговищица беше изследвана по време на
лятното маловодие от 27 юли до 7 август 2015 г. Целта беше да се изследват параметрите
на речната вода при най-ниско водо ниво. При лятното маловодие най-добре се изучава
флората и фауната на реката, както и най-точно се локализират постоянните замърсители.
Ниското ниво позволява да се влиза в реката и да се изучава подробно седимента, флората
и фауната на място (in situ). Като цяло резултатите са задоволителни и основно се налага
изводът, че екологичното състояние на реката е добро с малки забележки, които ще бъдат
описани по-долу и могат да се видят от Таблица 1 и Приложение Статистика.
Широчината на реката варираше от 3 до 20 m, а дълбочината варираше от 0,2 до 1,6
m, в зависимост от релефа и наклона на дъното, скоростта на оттока, наличието на притоци
или водохващания за напояване. Скоростта на течението обикновено 0.20 m/s – бавно
течение, 0.50 m/s умерено течение и 1 m/s бързо течение (бързей). Завирявания и застояла
вода почи не се наблюдава, поради стръмния наклон на терена в планинската част и
сравнително правата линия на течнието в равнинната част.
Измерванията са извършени през светлата част на деня приблизително от 9.00 до
21.00 часа и температурата на въздуха на сянка вариреше между 22 и 34°C. На слънце
често достигаха до 40°C. Лятото на 2015 г. беше изключително сухо и слънчево в
продължение на 2 месеца с температури над 30°C. Експедициите бяха проведени с лек
автомобил, като на места достъпа до реката е далече от пътя и продължаваше пешком до
съответният пункт на измерване. Налагаха се многократни обходи пеша или с автомобил
до намиране на съответният планиран пункт.
Дънното местообитание е предимно каменисто с по-едри блокове и валуни в
горната част на течението на реката, преминаващи в гравий и чакъл в долното течение.
Късовете са предимно диоритови – туфи, гнайси, кварцити в горното течение до село
Драговищица, които сравнително рязко преминават в кавтернерни чакъли и гравий в
долното течение след селото и до вливането в река Струма.
Общият радиационен фон, радиоактивността на водата и на седимента са в рамките
на нормите, т.е. под 0,36 µSv/h. Флуктуира от 0,04 до 0,24 µSv/h, т.е. средно около 0,20
µSv/h, което е нормалната стойност за региона.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство
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Физико-химични параметри
Измерената киселинност е нормална за реки планински тип R3, които са в
пъстървовата зона pH=7,52-8,43, единствените отклонения на киселинността на водата от
нормите са в района на изливане на битовият канал на града и нерегламентираните битови
сметища около него, където киселинността варира от 6,6 до 9,1. Източник на вкисляване
или алкализация вероято се явяват фекалните и помийни отпадъци, както и миещите и
перилни препарати в отходните води. В българският отрязък киселинността е стабилна в
нормите около 8, само в река Струма преди вливането на река Драговищица е установено
pH=9, но след вливането на река Драговищица киселинността на Струма се нормализира,
т.е. притока има положителен пречистващ ефект върху главната водна артерия на района
(Вж. Приложение Статистика).
Електропроводимостта на водата ЕС, т.е. разтворените електролити (напр.
минерални соли) не е висока в сравнение с други съседни притоци на Струма от същия
водосбор видимо не се влияе от киселинноста и има стабилни норми от 0,149 до 0,363 mS
(милисименса), но в повечето случаи варира около 0,250 mS.
Общото количество твърди вещества TDS не е измерено директно, а ще бъде
определено след прилагане на статистическа обработа и по-специално клъстер анализ, но
поради липса на установени големи замърсители вероятно съдържанието им ще бъде ниско
по подобие на електропроводимостта на водата.
Разтвореният във водата кислород O2 е от 20,1 до 28,1%, т.е. 2,1-2,81 mg/l.
Сравнително ниското съдържание на кислород се обяснява с високите температури на
въздуха и на водата по време на измерванията. Според Русев, Николов (2013) дишането на
дъговата пъстърва се затруднява при стойности 3,5 mg/l. Може би поради тази причина
дъгова пъстърва не е установена в реката по време на мониторинга.
Измерената температура на водата е от 15 до 24,7°C, в зависимост от часа, но е
установена една температурна аноналия при с. Долно уйно, където водата има температура
10,1°C. Причината вероятно е подземен карстов или дренажен извор, който увеличава
многократно дебита на реката и широчината става от 4 m при предишният пункт на
измерване на 15 m. Може да се предположи, че на това място реката извира отново и на
практика реката има втори извор освен официалният - съединяването на двете реки
Божицка и Лисина в Сърбия.
Химични параметри
Нитрити NO2 и нитрати NO3 са установени само в района на изливане на битовите
канали в Босилеград, съответно NO2=10 mg/l и нитрати NO3=1 mg/l и около селата
Райчиловци, Рибарци и Млекоминци в Сърбия, но с ниски стойности NO3=0,1-0,5 mg/l. В
България се появяват около село Долно уйно, Горановци и Драговищица и в река Струма
NO3=0,1-0,5 mg/l. От тези съдържания само установените в Босилеград са на границата на
допустимите норми според Директива на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване
на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО).
Свободен, общ и комбиниран хлор Cl не са установени в сръбската част на реката.
Има само слабо присъствие на общ и комбиниран хлор във водата на десният приток река
лисина, даващ началото на река Драговищица 0,15 mg/l и на изхода на река Драговищица
от сърбия при ГКПП Рибарци със стойности 0,1 и 0,09 mg/l. В българската част на река
Драговищица и във водата на река Струма преди и след вливането на Драговищица, обаче
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хлорът присъства във всичките си форми почти във всички проби, но отново в много
малки количества в повечето случаи под 0,1 mg/l. Само в някои пунктове се увеличава до
след село Стенско и преди устието на реката и достига до 0,1 mg/l. Присъствието на
различните форми на хлор вероятно е природен процес. Той е част от минералните соли,
разтвоерни във водата при преминаването и през почви и коренни скали и тяхното
излужване. Най-вероятен източник са натриев NaCl и калиев хлорид KCl, обикновена сол в
почвите. От диаграмите се вижда, че набогатяването на водата с хлор започва от село
Драговищица, където ландшафта се сменя от планински с равнинен, а геологията на
речното легло се сменя от диорити на кватернер.
Особено важен параметър в рамките на това изследване на водният компонент на
речната екосистема на река Драговищица е т.нар. цианурова киселина CYS. Параметърът е
важен, тъй като не е включен в Националната система за екологичен мониторинг и въобще
е малко изучен. Циануровата киселина представлява обобщено понятие на отпадни
продукти на химическата промишленост, често изполващи се също и в бита като белина,
лепила, дезинфектанти, бои, козметика, стабилизатори за хлор (предпазват хлорните
съединения от бърз разпад на слънчева и UV светлина) и много други. Тя неизменно
присъства като инфилтрат (leachate) на местата, където има битови сметища. За пръв път е
открита в урината. Трудно се образува самостоятелно в природата и наличието и е добър
индикатор за антропогенна дейност. Формулата и може да бъде различна, но обобщената
може да се покаже като (CNOH)3 (1,3,5-triazine-2,4,6-triol). Един от аналозите и е меламин
(Huthmacher, 2005). Това е краен продукт на разпад и е силен замърсител. В природата не
може да се пречиства освен чрез утаяване като органичен камък. По същия начин
предизвиква образуване на най-неразтворимите органични камъни в бъбреците и
пикочните пътища при животните (World Health Organization, 2004). По интернет данни
пъстървата е много чувствителна на този химикал, като при стойности над 8 g/ml изчезва.
Има данни и за чувствителност на сладководните скариди Branchiopoda. Съдържанието на
CYS не трябва да надвишава 10-12 mg/l в басейни за плуване.
Изследването на циануровата киселина е необходимо заради факта, че в деретата на
реките в България има много нерегламентирани битови сметища, а в прилежащите
територии много ферми и отходни канали, съчетано с факта, че река Драговищица попада
в пъстървовата зона. Основен биоиндикатор за изследване по проекта е Балканската
пъстърва Salmo trutta и инвазивният вид Американска дъгова пъстърва Oncorhynchus
mykiss, както и установената в последствие в сръбската част на реката Македонска
пъстърва Salmo macedonica.
Интересното е, че реката е разделена буквално на две по отношение на
съдържанията на цианурова киселина. В сръбската част тя не се установява с малки
изключения на места с антропогенна дейност около и в самия Босилеград в минимални
количества от 1 mg/l, докато в българският отрязък на реката се появява още в началото на
наша територия при сградата на мини ВЕЦ 0,5 MW в количество от 5 mg/l и продължава
устойчиво да присъства в повечето проби, като дори се увеличава на 26 mg/l около село
Долно уйно, изчезва около село Горановци и пак се увеличава около село Стенско между
20 и 25 mg/l . В половината измерени пунктове циануровата киселина CYS достига нивата,
които не са подходящи за развитие на пъстърва. Може би поради тази причина пъстърва в
сръбската част на реката се наблюдава често пъстърва, дкато в българската част на реката
нашият екип не успя да наблюдава такава, данните са само по метода на интерю от рибари
за наличие на Балканска пъстърва. Интересен факт е, циануровата киселина се появява
веднага след изградения мини ВЕЦ, но не е в опасни концентрации и се установява и
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много след него, отново в не-много високи количества. В повечето пунктове с измерени
високи нива на CYS не е забелязана антропогенна дейност освен на места малки сметища,
много по-малки от съседните реки на водосбора и напоителни системи (Сотиров и др.
2014). Концентрациите са сравнително високи за да бъдат природен феномен, а
измерването беше извършено и втори път с друг апарат за контрол, но стойностите на една
и съща проба останаха непроменени. Чорапената фабрика в Босилеград не работи, а и след
нея не се установява цианурова киселина, а в района на керамичната фабрика в с.
Драговищица също стойностите не са особено високи. Така източникът на замърсяването
не беше локализиран, но се налага версията за високи количества отпадни води от фермите
в долната част на реката.
Общата твърдост на водата CaCO3 не е висока и варира между 106 и 198 mg/l, само
в устието и преди и след вливането на река Струма е над 200 mg/l. От началото на реката
до устието и съръджанието на калциев кабонат постепенно леко се увеличава. Изочник на
общата твърдост са коренните скали, през които преминава реката, част от които съдържат
карбонати и калцит.
Съдържанията на свободна, обща и комбинирана мед Cu са ниски и варират от 0 до
0,41 mg/l, в повечето случаи много по-ниски. Присъствието на мед е природен процес, в
района има установени медни находища, а скалите през, които минава реката съдържат
различни медни минерали.
Желязото Fe2+ и Fe3+ е в малки количества от 0,01 до 0,05 и рядко малко повече.
Също е елемент примес, резултат от природното излужване на железните минерали в
околните скали. Трябва да се следи обаче за количеството на мед и желязо в напоителните
площи след село Драговищица до река Струма, за да не надвърлят стойностите за почви
определени от Държавен вестинк No54/1997.
Арсенът As във водата на река Драговищица се установява рядко в малки
количества, резултат от природно излужване на минералите от околните скали и
стойностите му са от 0 до 0,01 mg/l. Набива се на очи обаче, че стойностите отново са повисоки около село Горановци и в делтата на реката, преди вливането и в р. Струма As=0,05
mg/l, където има добив на инертни материали и вероятно на злато.
Олово Pb през времето на летния мониторинг не е установено във водата от
измерените пунктове.
Манган Mn се открива само в българската част на реката още от самото начало при
ГКПП Олтоманци и съдържанията му варират от 0 до 4 mg/l. Заради невъзможността да се
обвърже съдържанието на Mn с антропогенна дейност и ниските концентрации на метала,
то предполагаем източник на елемента са околните скали.
Цинк Zn - съдържанията му варират от 0 до 2 и рядко до 3 mg/l. Присъствието му в
речната вода вероятно също се дължи на преминаването на реката през коренни скали,
съдържащи цинк.
При изследването за сулфати SO4 и сулфити SO2 отново прави впечатление, че
около местата с развита човешка дейност се наблюдава завишаване на някои изследвани
параметри, както при нитратите и нитритите. Единственият пункт с установени сулфити е
ГКПП Олтоманци. Сулфати се срещат по-често предимно около местата с развито
земеделие и фермерство и отново около селата Горановци, Драговищица и Стенско
сулфатите достигат до 300 mg/l.
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Компонент въздух
Избрано е наблюдение за съдържание на серен диоксид SO2 във въздуха на
поречието на река Драговищица, като основен замърсител през студените месеци от
ноември до март включително, резултат от масовото горене на твърди горива и особено на
въглища със сравнително високо съдържание на пепел и сяра от съседните находища мини
Бобов дол, Перник и Ораново (Кортенски, Сотиров, 1998). Съдържанието на серен диоксид
ни дава информация за киселинноста на валежите и чистотата на въздуха във връзка с
местообитанията на защитените зони НАТУРА 2000, в които попада българският отрязък
на реката и «Европейски зелен пояс», в който попада цялата дължина на реката в България
и Сърбия. В просеса на наблюдението бяха забелязани екземпляри на вписаната в
Червената книга на България Сива чапла Ardea cinerea. През летният мониторинг не се
установиха съдържания на серен SO2
в атмосферния въздух. Този замърсител
представлява интерес през зимните месеци.
Микробиологични параметри
Съдържанието на колиформи във водата е измерено в 2 пункта: единият на изхода
на река Драговищица от Сърбия преди ГКПП Рибарци и вторият пункт е преди вливането
на реката в р. Струма, преди заустването и в бетонно корито, в района на село Раждавица.
Изследването показа, че съдържанието на колиформи на изхода от Сърбия е с около 50%
повече отколкото съдържанието на изхода на самата река в България. Съдържанието на
колиформи е 115 КОЕ за сръбската част и 78 КОЕ за българската част, но и двете
стойности са в нормите и водата е чиста по този показател. Вероятно изливането на
отходните канали на Босилеград и прилежащите села са причината за по-високата
концентрация на бактериите.
Седиментоложки изследвания
Изследването на седимента е включено в изследването, поради факта, че предимно
в седимента могат да се наблюдават физическите замърсители на реката директно
макроскопски или чрез използване на микроскоп се наблюдават микрофрагменти от
всички човешки отпадъци (Сотиров и др., 2015). Като цяло седимента на реката е чист
откъм антропогенен микродетрит. Много радко се установяват фрагменти от битови
отпадъци като полиетилен, пластмаса, метали, гуми, керамика, стъкло, стиропор,
строителни мазилки, вар, цимент, тухли и др., които се срещат в нерегламентираните
битови сметища по нашите реки. В района на Босилеград, Сърбия може да се видят
всякакви битови отпадъци в реката като автомобилни гуми, останки от бяла техника,
полиетиленови торбички и шишета, тухли, вар, дървесина, слама, фекалии, помия, и
всичко останало. Наблюдава се и мътност и пенливост на реката и въпреки това
параметрите на речната вода са с аномални стойности само в самите канали, а на 50-100 м
след канала водните параметри се стабилизират и може да се види много риба, има и
влечуги и земноводни. Количеството на антропогенният микродетрит в седимента на
реката в Сърбия е в количества 0-1%, само в населените места Босилеград, Райчиловци,
Рибарци и Млекоминци и около сметищата се появяват ореоли с разсеяни микдоретрити
предимно стъкло и керамика, които достигат от 5-6 до 10% в отделни проби..
Полиетиленът се наблюдава макроскопски.
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В българската част на река Драговищица антропогенният микродетрит в
седиментоложките проби също е в много малки количества и даже отсъства в повечето
проби. Седимента в това отношение е чист в сравнение със съседните реки в кюстендилска
котловина, десни притоци на Струма като Бистрица, Банщица и Новоселска (Сотиров и др.,
2015). Съдържанието на антропогенен микродетрит обаче рязко се увеличава от
водохващането на село Драговищица, където има бент и мястото се посещава от рибари,
къпещи се, използва се за пране и за изхвъляне на отпадъци, особено строителни.
Количеството на микродетрита в планинската част на реката е 0%, но в района на село
Драговищица достига до обемни процента. Той е представен от целия набор битови
отпадъци, но в малки количества до 1% общо. Останалите до 9% са червена керамика,
предимно извхърлена от керамичният завод – Тухларната фабрика в село Драговищица.
Ореолът на разсейване на микро- и макро- наблюдаваната червена керамика след
фабриката се простира чак до река Струма. Предполага се, че не вреди на речната
екосистема, но трябва да се има предвид, че не е природен продукт. В пунктовете след
тухларната фабрика е установен на места и асфалт (Фиг. 5).
Както беше споменато в планинската си част на реката седимента е представен от
по-едри блокове и валуни в горната част на течението на реката, преминаващи в гравий и
чакъл в долното течение. Късовете са предимно диоритови – туфи, гнайси, кварцити в
горното течение до село Драговищица, които сравнително рязко преминават в кавтернерни
чакъли и гравий от кварц, кварцит, гнайс, пясъчник, много глинести минерали и донесени
от течението диорити и туфи в равнината (Вж. Приложение Статистика).
Фиг. 5 Антропогенен микродетрит в седимента на река Драговищица

Текстил, ултравиолетова светлина, въздушна среда, увеличение х45

Полиетилен, ултравиолетова светлина, въздушна среда, увеличение х45
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Полиетилен, стиропор, плексиглас, на втората снимка зелено стъкло и диоритен пясък
бяла светлина, въздушна среда, увеличение х45

Мазилка, черен полиетилен и стиропор, на втората снимка бяла керамика, бяла
светлина, въздушна среда, увеличение х45

Зелено стъко и бяла керамика, на втората снимка бяло стъкло, бяла светлина,
въздушна среда, увеличение х45

Асфалт по гравийни зърна, бяла светлина, въздушна среда, увеличение х45
7

Асфалт по гравийни зърна, на втората снимка червена керамика, въздушна среда,
увеличение х45

Червена керамика, въздушна среда, увеличение х45

Диоритов пясък от Сърбия, въздушна среда, увеличение х45
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Диоритов пясък от България, въздушна среда, увеличение х45

Диоритов пясък от България, въздушна среда, увеличение х45

Кватернерен пясък от България, въздушна среда, увеличение х45

Фин кватернерен пясък, примесен с глинести минерали, въздушна среда,
увеличение х45
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Данни от биологичния мониторинг
Балканска пъстърва Salmo trutta. Балканската пъстърва беше наблюдавана само на
сръбска територия. Рибата лесно се разпознава по специфичната форма и начин на плуване.
За това помогна и ниското ниво и мътност на водата през време на лятното маловодие.
Рибата се наблюдава на пасажи от по няколко екземпляра 2-3 до около 10. Размерите и са
около 16-20 cm. Наблюдава се в река Лисина – левият приток, образуващ река
Драговищица на сръбска територия във всички наблюдавани пунктове, както и в самият
Босилеград, където водата е замърсена с отпадни битови води. Най-много от този вид беше
наблюдаван след село Райчиловци извън населените места. На българска територия не е
наблюдавана, данните в Таблица 1 са по метода на интервю на местните рибари, които
твърдят, че Балканска пъстърва има и са хващали 18 броя между селата Долно уйно и
Горановци, но твърдят, че бракониерите, ловящи с незаконни средства като електрически
устройства и с вилици на петромаксови лампи изобщо не са малко. Причините за малкото
количество пъстърва на българска територия може да са различни, вкл. и измереното
наличие на цианурова киселина в реката. Температурата, киселинността и всички останали
измерени параметри са подходящи за развитие на балканската пъстърва. Този вид риба е
основният био-индикатор за чиста вода в настоящият проект.

Балканска пъстърва, снимка от интернет
Дъгова пъстърва (американска) Oncorhynchus mykiss не е наблюдавана по цялото
протежение на реката, въпреки, че по мнението на рибарите и местните хора има и такава.
Ако има наличие на такава, то тя се явява инвазивен вид за речната еко-система и трябва
да се внимава с нейното развъждане, тъй като се храни с малките на останалите видове
риби.
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Американска дъгова пъстърва от пъстървова ферма в изследваният район, съседната
река Бистрица.
Македонска пъстърва Salmo macedonica беше наблюдавана само в река Лисина по
няколко екземпляра от 2 до 5 с дължина около 15-18 cm. Рибата беше разпозната от главен
ревизор на реките в Босилеградско Божа Йованович.
Черна мряна Barbus peloponnesius. Това е преобладаващият наблюдаван вид риба
по време на мониторинга. Среща се и в сръбската и в българската част на реката, от 1 до
около 20 екземпляра, от 10 до над 20 cm дължина. Рибата по никакъв начин не може да се
причисли като био-индикатор за чиста вода, тъй като е забелязвана предимно около
замърсените места, в населените места, около сметищата и отходните канали.

Черна мряна, уловена от местни рибари
Бяла мряна Barbus barbus. Не е наблюдавана, по метода на интервю на някои
рибари, твърдят, че се среща.
Риба пръскачка Аlburnoides bipunstatus. Наблюдава се в Сърбия и България, но
прави впечатление, че е откривана далече от населените места и най-вероятно има същото
местообитание като Балканската пъстурва.. Народното име е пръскачка, защото изпръсква
струя вода и така атакува насекомите по надвисналите клони във водата, които след това
изяжда. Водни струйки се забелязват с дължина до около 1 m в по-тихите зони на реката.
Тя често се среща на пасажи от 20 до повече от 100 броя с почти еднаква дължина, която
варира от 1 cm до 10 cm. Начина на преброяване е брой на квадратен дециметър.

Риба Пръскачка
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Лещанка Phoxinus phoxinus (?) Определена с несигурност, беше уловена от нашия
екип, измерена и върната във водата. Не се разпознава във водата. ГКПП Олтоманци.

Риба Лещанка
Речен кефал (клен) Leuciscus cephalus. Забелязан е в долното течение след село
Драговищица, единични бройки с дължина до 20 cm. По данни на рибарите в миналото се е
срещал по-често, преди поставянето на устието на реката в бетонно корито със шлюзове.

Речен кефал, уловен от местни рибари
Кротушка Gobio spp. Наблюдавана е в Босилеград и по данни от рибарите. Според
главен ревизор Божа Йованович понякога се среща вписаната в Червената книга на
България балканска кротушка Romanogobio kesslerii, но това не е потвърдено от
наблюденията и данните от рибарите.
Неопределена риба. В повечето пунктове бяха наблюдавани рибни пасажи или
засечени от използваният рибен радар тип сонар. Рибите най-вероятно в повечето случаи
са риба пръскачка и черна мряна. Установяват се както в населените места, така и извън
тях. Размерите от 1 до 20 см. Установените малки риби са в големи пасажи.
Сива чапла Ardea cinerea. Вписана е в Червената книга на България. Нуждае се от
голямо количество риба, което е добър индикатор за състоянието на речната екосистема.
Считала се е за изчезнала по течението на река Драговищица. Наблюдаван е един
екземпляр в района на село Рибарци в Сърбия. Възможно е същият екземпляр или друг да
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е наблюдаван в района на водохващането на село Драговищица. Местното население не е
осведомено и я счита за сив щъркел.

Сива чапла, снимка от интернет
Зоо- и фито-бентос, био-индикатор за чиста вода
Събрани са различни видове бентосни организми, но като индикатор за чисто води
са определени следните:

Мамарци Amphipoda, въздушна среда, увеличение х 10

Сладководни скариди Branchipopda, въздушна среда, увеличение x10
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Сладководни скариди Branchipopda, въздушна среда, UV светлина, увеличение x20

Ларва на насекоми Erhemeroptera larvae

Ларва на насекоми Erhemeroptera larvae, UV светлина, х 10
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Ларва на насекоми Perla sp. и ларви на Trichoptera larvae

Ларва на насекоми Trichoptera larvae

Зелено водорасло Cboloropbyta
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Кафяво водорасло Pbaeopbyta
Заключение
В резултат на извършеният летен мониторинг и проведените изследвания и
наблюдения може да се обобщят следните изводи:
Река Драговищица отговаря на тип R3 планинска река, като изследваните
показатели отговарят на нормите и констатираните присъствия на различни химични
елементи са резултат от природните собености на райони с малки изключения за
циануровата киселина и нитрати и нитрити. С оглед на опитите да се възстанови
популацията на Балканска пъстърва е необходимо да се обърне внимание на съдържанието
на цианурова киселина във водата, поради чувствителността на тази риба към този вид
замърсител. В сръбският отрязък от реката замърсяванията са предимно от отходните
битови канали и нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци в коритото на реката
в Босилеград и селата след него Рибарци, Райчиловци и Млекоминци.
Поради
бързотечащата вода, която за 4-5 часа се отводнява от началото на реката до българската
граница този вид замърсители трудно се задържат и разлагат, а циануровата киселина е
крайният им продукт на разпад. Разположеният близо до границата бент на ВЕЦ задържа
водата и скоростта и е равна почти на 0 m/s. Мястото е открито и изложено на припек.
Вероятно тук се създават условия за разлагане на битовите замърсители и започва
отделянето на инфилтрати, различни продукти на разпад, които изграждат състава на
циануровата киселина. От този бент нататък този замърсител присъства постоянно в
измерваните проби с малки изключения. За увеличаването на съдържанието на цианурова
киселина в равнинната част на реката вероятно спомагат разположените многобройни
ферми (особено животновъдни) с натрупани големи количества оборска тор и аграрнопреработвателни цехове по течението на реката, за някои от тях констатирахме изливане
на отходни води в реката. Предполага се, че поради тази причина количеството на
цианурова киселина се увеличава повече от 3 пъти над границата на чувствителност на
Балканската пъстърва и речната скарида Брахиопода, основна храна на рибите. В този
участък са установени и съдържания на сулфати в единични проби, нитрати и нитрити
близо до пределно допустимите концентрации определени от Нитратната Директива на ЕС.
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Седимента на река Драговищица е чист с ниско съдържание на антропогенни макро
и микро-отпадъци. Съдържанието на антропогенни микродетрити е под 1%, само на места
около населените места и нерегламентирани сметища се увеличава леко. Най-големият
замърсител от този вид е Босилеград, където за наблюдавани битови макро оптадъци, но
микроотпадъците не са във висок процент и след завода за червена керамика (тухли и
керемиди) в село Драговищица. Там отпадъците достигат в отделни точки до 100% в
заливната тераса и до 10% в речното корито, а орелола на разпространение дстига чак до
вливането и в река Струма. Този вид замърсител се предполага, че не вреди наоколната
среда, защото е химически устойчив, но структурата, която придава на речното дъно и
неговият релеф е различна от природно-създадената. Преполагаме, че има влияние върху
зообентоса, а оттам и храненето на рибите.
По отношение на микробиологията, концентрацията на колиформи е много ниска и
водата е с добро качество. На изхода от Сърбия и навлизането в България измереното
количество на колиформи във водата на река Драговищица е с 50% повече отколкото при
вливането и в Струма, въпреки, че дължината на реката в България е по-голяма. Като
източник на колиформи е определен Босилеград и селата след него.
Основните био-индикатори зоо- и фитобентос показват, че състоянието на речната
еко-система е стабилна и в добро състояние. Но най-важният био-индикатор Балканска
пъстърва беше наблюдаван само в сръбската част на реката. В българският отрязък тази
риба не е наблюдавана (Фиг. 6).

Фиг. 6 Разпределение на основните видове риба по течението на река Драговищица:
1-Балканска пъстърва; 2-Черна мряна; 3-Речен кефал (клен); 4-Сива чапла
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